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Gezamenlijke nieuwsbrief Oosthoekgemeenten 
 

Kerkdiensten 29 januari 2023 5 februari 2023 

Nieuwehorne Gezamenlijke dienst in Mildam 
Zie hieronder bij Katlijk/Mildam 

9.30u. ds. E. van der Sluis 

Jubbega 9.30 ds. G. Martens 9.30u ds. Piet Hulshof, Heilig Avondmaal 

Katlijk/Mildam 

 

9.30u ds. Piet Hulshof in Mildam 

Gezamenlijk met Oude- en Nieuwehorne 

1e collecte: Open Doors (zie p.12 ‘Contact’) 

11.00u ds. J. Droogsma (uit Oldeholtpade) 

Vóór de dienst: koffie in de pastorie 

 

Back2Basics (GemeenteGroeiGroep) 
Maandagavond 30 januari gaat het over het thema: Hoe goed ken ik Jezus? We gaan in op belangrijke vra-
gen als: Waarom ging God zo ver, dat Hij Zijn Zoon gaf? Waarom moest Jezus sterven aan het kruis? En 
wat betekent dat voor mij? Na de inleiding zullen we daar met elkaar over doorpraten. Vanaf 19.45 uur 
staat de koffie voor je klaar en we beginnen dan om 20.00 uur in de Vallei. Van harte welkom! 
 
Overlijden Ulbe Zwaga 
Met ontroering hebben we kennisgenomen van het overlijden van Ulbe Zwaga op dinsdag 17 januari. Hij 
heeft vele zondagen ook in ons midden Gods Woord mogen brengen en hij was regelmatig de foargonger 
fan de Fryske tsjinsten yn de tsjerke fan Skuorregea. Ons meeleven gaat uit naar zijn vrouw, zijn dochter, 
zijn schoonzoon en zijn kleinkind. 
 
Gezocht: Vervangende koster en hulp bij schoonmaken 

Op 1 januari is Anny Bakker gestopt als vervangende koster. Anny was meer dan 
17 jaar mijn vervanger in de vakantieperiodes en mijn vaste hulp bij bijzondere 
diensten zoals afscheidsdiensten. Ik ben nu op zoek naar iemand die haar rol 

over wil nemen. Daarnaast assisteerde Anny bij het schoonmaken van de gebouwen. Ook hiervoor zoek ik 
één of meerdere hulpen die willen helpen met het schoonhouden van de gebouwen. Dit kan elke week een 
uurtje of een vaste morgen per week of per maand….. Een vaste taak of elke keer wisselend…. Er is ge-
noeg te doen. In overleg komen we er vast wel uit. Naast bezig zijn is er ook tijd voor gezelligheid met een 
kopje koffie/thee. Heb je belangstelling of wil je eerst meer informatie, ik hoor het graag Ik hoop dat de 

☎️  roodgloeiend zal staan. Hartelijke groet, Rommie 06 12 52 90 98 

 
V&T: donderdag 16 febr. Slavernij in de Bijbel, 19.30u (zie bijlage) 
Plaats: ‘De Beage’ PKN Jubbega, K.Molweg 19, 8411 XN  Jubbega.  
Leiding: ds. Jurgen vd Herik.  Bijdrage: € 5,-- 
Contactpersoon:  Pietsje v.d. Molen tel 0625278905 of via: vormingentoerustingoosthoek@gmail.com 
Opgave vóór 12 februari. Graag o.v.v. naam, woonplaats en telefoonnummer.  
 
Agenda  
Vr 27 jan: Club JSH (20.00 uur in de Beage) 
Ma 30 jan: Back2Basics (GGG / 20.00 uur in de Vallei) 
Wo 8 febr: Raad van Kerken Gorredijk e.o. (20.00 uur in de kerk van Tijnje) 
Do 9 febr: Kerkenraad JSH (19.45 uur in de Beage) 
Za 11 febr: Inspiratiemiddag KMVH-Friesland (13.30 uur in de Kurioskerk te Leeuwarden) 
Wo 15 febr: Kerkenraadvergadering ONH (20.00u in De Vallei te OH) 
Do 16 febr: V&T: Slavernij in de Bijbel (19.30u in De Beage te Jubbega) 
 
Iets insturen?   
Als u iets heeft wat op de nieuwsbrief moet/kan worden vermeld, kunt u dit sturen naar:   
nieuwsbriefoosthoekgemeenten@gmail.com 
Kopij inleveren vóór woensdag 19.00 uur. Alles wat daarna binnenkomt, kan helaas niet worden meegenomen in 
de betreffende nieuwsbrief.  
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Slavernij in de Bijbel 

Bijbelse teksten zijn, anders dan de godsdienstige teksten die reeds lang bestonden vóór de Bijbel, 

niet ontstaan aan een paleis of aan een hof, maar geschreven door... slaven. Het zijn slaventeksten! 

Dat maakt dat slavernij de rode draad in alle Bijbelse teksten vormt. Vaak herkennen we dat niet 

meer, omdat het woord ‘slaaf’ in veel vertalingen wordt weggemasseerd door er bijvoorbeeld 

‘dienstknecht’ van te maken. Deze avond gaan we op reis naar de wereld van de Bijbelse teksten en 

zullen dan zien hoezeer alles, maar dan ook alles, draait om: slavernij! Én om de bevrijding daaruit, 

door een bijzondere God. We zullen daarnaast bemerken hoe belangrijk het is dat we ook vandaag 

de dag nog vragen onder ogen durven zien die met slavernij samenhangen. 

 

 

 

Datum: donderdag 16 februari 2023 

Plaats: ‘De Beage’ PKN Jubbega, K.Molweg 19, 8411 XN  Jubbega 

Tijd: 19.30 u. 

Leiding: ds. Jurgen vd Herik 

Bijdrage: € 5,-- 

Contactpersoon:  Pietsje v.d. Molen tel 0625278905 

Opgave vóór 12 februari bij Pietsje v.d. Molen  of  via e-mail: 

vormingentoerustingoosthoek@gmail.com  Graag o.v.v. naam, woonplaats en telefoonnummer. 

 

Verder in maart: 

Op dinsdag 28 maart een avond over Franciscus en ‘De Christus van San Damiano’ door pastoor 

Tolboom en Marleen te Boekhorst. 

Noteer deze datum van deze interessante avond alvast in uw agenda! Meer informatie volgt in de 

volgende Clara.  

 

 

 


